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NIEUWSDRIES  

 

 
  
  

                                        Agenda 

 
  

Maandag 21 okt. t/m   

Vrijdag 25 okt.  Herfstvakantie 

Dinsdag  29 okt.  Schoolfotograaf 

Woensdag 6 nov. Stakingsdag. Alle kinderen zijn vrij. 

   

  
  

 

                                         Nieuws 

 

 Stakingsdag 6 november. Alle kinderen zijn vrij. 
De gezamenlijke onderwijsvakbonden en de vereniging van schoolleiders hebben hun leden 
opgeroepen om op 6 november te gaan staken. 
Ook de leerkrachten van de Driessen geven gehoor aan die oproep. Dat betekent dat de school die 
dag gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan (kunnen). Wij verwachten dat u die dag 
zelf opvang voor uw kinderen zult regelen. Indien u echt problemen hebt met het organiseren van 
opvang voor uw kind/kinderen, kunt u contact opnemen met juf Marja; 
info.wjdriessen@isobscholen.nl 
We realiseren ons dat een staking overlast oplevert, onze excuses daarvoor. Maar op 6 november 
behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting en we willen de politiek maximaal onder druk 
zetten om met extra geld over de brug te komen. Dat geld is heel hard nodig om de hoge werkdruk 
en het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs te bestrijden Alleen met een goed salaris 
houden we ons werk aantrekkelijk, en vinden we voldoende nieuwe collega's om te blijven doen wat 
wij het liefste doen; goed onderwijs geven! 
Wij vragen dan ook uw begrip voor ons standpunt. 

http://www.driessenschool.nl/
mailto:info.wjdriessen@isobscholen.nl


 

 
 

Hulp rondom de school 
In de vorige Nieuwsdries hebben we een oproep gedaan voor het snoeien van de heg.  
We waren erg blij dat Matthijs (de vader van Thijs en Emma) en Jord en Hanny (de ouders van Saar, 
Juul en Keet) dit op een zaterdag onder handen hebben genomen. De heggen zien er weer tiptop uit! 
Tijdens het snoeien viel het Matthijs en Jord op dat er nog wel wat meer werk zit in het 
tuinonderhoud van de school, zoals het snoeien van de wilgen langs de sloot, het kort maaien van 
het hoge gras langs de sloot. En het verwijderen van de enorme plakken zand/gras langs alle hekken.  
Daarbij zouden zij goed de hulp kunnen gebruiken van nog wat meer ouders.  
We zouden het dan ook fijn vinden als zich nog een aantal ouders bij juf Marja melden, zodat we een 
keer met elkaar op een zaterdagochtend het plein verder onder handen kunnen nemen. 
 
Ook als school hadden we al het idee om dit jaar “iets” aan het schoolplein te gaan doen. We willen 
het plein wat gezelliger maken waarbij we o.a. denken aan het opknappen van de bankjes, iets van 
zonwering ergens op het plein om wat schaduw te creëren en misschien één of ander speeltoestel 
erbij. Mochten er ouders zijn die hierover mee willen denken, laat  dit dan even weten aan juf Marja. 
 

                                                   
 
                                                         Jord, Hanny en Matthijs; hartelijk dank!!! 

 
Jaaroverzicht en begroting OR. 
Elk jaar maakt de OR de balans op van de inkomsten en uitgaven van de OR. In de laatste vergadering 
van de OR is deze balans besproken. Mocht u ook interesse hebben in wat er is binnengekomen en 
uitgegeven dan kunt u de balans inzien bij juf Marja. 
 
 
 



Alles-in 1 
Na de vakantie starten we met groep 4 t/m 8 (groep 1, 2 en 3 sluiten aan waar mogelijk) met het 
thema; sport en kleding.   
 

    
   

BSO Forte kinderopvang 
Kinderen van OBS de Driessen die buitenschoolse opvang nodig hebben, kunnen per 28 oktober 2019 
terecht bij Forte BSO De Pauw in De Rijp. Natuurlijk verzorgen wij het vervoer van school naar de 
BSO. Bij BSO de Pauw kunnen de kinderen terecht voor opvang na school en/of in de vakanties. En 
ook daar krijgen de kinderen een rijk activiteitenaanbod en een supercool vakantieprogramma! 
 
BSO ‘t Waver zal daarmee de deuren sluiten. Eén van onze speerpunten binnen onze pedagogische 

visie is namelijk sociale interactie. Door (na school) samen te spelen leren kinderen groepsgevoel. Ze 

ontwikkelen daarbij zelfvertrouwen, sociale competenties en een groter inlevingsvermogen. Dit 

missen kinderen als ze met minder dan 5 kinderen in een groep zitten. 

Overigens wordt Peuteropvang ’t Wavertje wel gewoon voortgezet. Peuters kunnen dus nog steeds 

gewoon terecht op POV ’t Wavertje om samen te spelen!  

Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij Maaike Kardinaal, telefoonnummer: 06-2251 4991 

                                                                                        

Bericht van de HVO- juf 
De eerste periode van schooljaar 2019-2020 zit erop. In de nieuwe groepssamenstellingen zijn we op 
de woensdagen weer begonnen met de lessen HVO (Humanistisch Vormings-Onderwijs). We kennen 
elkaar inmiddels, want dit is al mijn vierde jaar op de W. J. Driessenschool. De groep 8-ers kennen mij  
het langst, en om niet in herhaling te vallen probeer ik nieuwe lessen te blijven verzinnen. Soms met 
hulp. Zo hebben we drie weken geleden met Mireille, de moeder van Tristan, de lang geleden 
aangekondigde ‘opruim-actie’ gehouden. Gewapend met afvalzakken, knijptangen, schepnetten en 
handschoenen gingen ze op pad. Heel milieubewust, met een scherp oog voor zwerfafval als blikjes, 
kauwgom, sigarettenpeuken en de kleine plastic kogeltjes op het kermisterrein! 
  

https://fortekinderopvang.nl/praktische-informatie/activiteiten/
https://fortekinderopvang.nl/praktische-informatie/vakantieopvang/


                         

Rond het thema van de Kinderboekenweek ‘Reis Mee’ hebben we stukjes landkaart getekend, op A4 
blaadjes waar alleen stipjes op de zijkant stonden. Wanneer daar een getekende weg op aansloot, 
bleek ermee gepuzzeld te kunnen worden. Zo ontstonden er spontaan architectenbureaus met 
samenwerkende leerlingen, die hele woonwijken op elkaar aan lieten sluiten. (zie foto’s). 

               

  
Er zijn ook HVO-lessen waarbij leerlingen zichtbaar blij zijn dat deze wél elk jaar terugkomt. Mijn 
meegebrachte pluche-dieren zijn weer geknuffeld, getekend en in toneelspel verwerkt. Thema 
Dierendag, lesdoel; nadenken over onze verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen stimuleren; waar 
kunnen wij, als (slimme) mensen, de dieren bij helpen? Wat zouden ze van ons nodig kunnen 
hebben?  
 
 

                 



De leerlingen van groep 7 en 8 hebben van mij deze week een kleine huiswerkopdracht 
meegekregen. Ze hebben tijdens de les een schriftje verbouwd tot dagboek, en er een 
opdrachtvelletje bij gehad. Of ze op 4 dagen iets willen schrijven; iets over een lied, over een uitzicht 
(mag ook getekend), over een (tv)programma of film(pje), en over iets wat iemand tegen ze gezegd 
heeft (en waar ze over zijn blijven nadenken).  Ik ben benieuwd, ze mogen het na de vakantie bij me 
inleveren.  
Fijne herfstvakantie, allemaal! 
Edith 
 

Bericht uit de groepen.  
Groep 1-2-3. 
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar: Op reis. In groep 1-2-3 stond het prentenboek “De 

gele ballon” van Charlotte Demantons centraal. Dit boek gaat over een gele ballon die een reis over 

de wereld maakt. De gele ballon zweeft over o.a.: het platteland, de bergen, de woestijn, over dieren 

in Afrika, de Noordpool, over een piratenschip en nog veel meer. Aan de hand van reken- en 

taalactiviteiten, met groep 1-2, hebben wij de gele ballon gevolgd. Er is ook weer veel, over de gele 

ballon, geknipt, geplakt en geknutseld. 

               

Groep 3 heeft alweer een aantal letters erbij geleerd. Met elke nieuwe letter kunnen de kinderen 

meer woorden lezen en dat gaat heel goed. Super knap van ze! Ook breiden we hun woordenschat 

uit door elke week 5 woorden uit het verhaal van opa, centraal te stellen en te herhalen.  

Afgelopen dinsdag zijn we met groep 1-2-3 nog naar het Heilooërbos geweest. We gingen met  

boswachter Niek het bos bekijken tijdens een herfstwandeling. Ook mochten we een pijl en boog 

maken. Wat de kinderen prachtig vonden. De andere helft van de kinderen gingen eerst appelmoes 

maken. Ze mochten zelf de appels schillen, toen werden de appels gekookt en de kinderen gingen 

het potje waar de appelmoes in moest komen versieren. Na afloop mochten de kinderen het potje 

meenemen naar huis. Reken maar dat ze gesmuld hebben. Dit allemaal werd georganiseerd door 

Stichting NME Regio Alkmaar. Het was een super leuke activiteit.  



      

 

Groep 4-5. 
De eerste weken zitten er alweer op en de herfstvakantie staat voor de deur. We hebben alweer veel 
gedaan en geleerd! We kijken terug op een goede start van dit schooljaar. In de eerste weken na de 
zomervakantie is het belangrijk om aan de groepsvorming te werken. Zo hebben we de laatste weken 
erg veel geleerd bij de Sova trainingen. U bent per mail op de hoogte gehouden van wat er tijdens de 
les aan bod is gekomen. Enkele opvattingen van de kinderen zelf: “Ik heb geleerd dat ik echt niet 
door anderen heen mag praten” en “Ik weet hoe ik op een goede manier moet zeggen als iemand 
iets doet wat ik niet leuk vind” en “Ik heb geleerd dat je niet de baas moet spelen”. Na de 
herfstvakantie zal er op 7 november nog een evaluatie-les van Sova zijn. In deze week gymmen de 
kinderen nog eenmaal op vrijdag en verder zullen we voortaan weer op donderdag gymmen. U kunt 
uw kind dan weer ophalen bij de gymzaal.  Verder zijn we in de klas bezig geweest met de tafels van 
1 t/m 5. We merken dat deze er nog niet helemaal in zitten. Het is fijn als u ze in de herfstvakantie 
blijft herhalen? Uiteraard komt er weer een drukke periode aan dus het is fijn als uw kind ook goed 
uitrust in de vakantie. Geniet ervan allemaal! 
 

Groep 6-7-8. 
We zijn alweer een tijdje geleden naar de Vest geweest. De voorstelling heette apollo 11. De 
kinderen hebben het verschillend ervaren, de één vond het leuk en grappig, de ander vond het soms 
moeilijk om te begrijpen.  

De kinderen hebben meegedaan aan de kinderpostzegel actie. De formulieren zijn opgestuurd, nu 
afwachten hoeveel geld we hebben opgehaald! 

Na de vakantie starten we met het nieuwe thema van alles in 1, sport. Mocht je iets hebben wat je 
wilt laten zien aan de klas, dan mag je dat meenemen. Misschien kunnen we er een kleine 
tentoonstelling van maken.   

Na de herfstvakantie komen ook de eerste spreekbeurten en boekbesprekingen er aan. 

 

 



             Het team van de Driessen  
wenst iedereen een fijne herfstvakantie 
 

                               


